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فرايند  فعاليت 1 :

شرح يف
رد

ثبت والدت و صدور شناسنامه



بررسي خواسته متقاضي وارائه فرم در خواست و راهنمايي وي1

اخذ فرم در خواست  شناسنامه ويا مدارك فقدان ،بررسي اصالت مدارك و هويت 2

صدور دستور اداري ،ثبت در دفاتر مربوطه و ارجاع به محل صدور (بايگاني يا اداره محل صدور)3

صدور شناسنامه ،  كنترل و امضاء تكميل نمونه 2. تو عنداللزوم فرم تغييرات و ارسال جهت تحويل شناسنامه 4

تحويل شناسنامه به متقاضي 5

فرايند  فعاليت 2   :                                                                                                  

شرح يف
رد

تعويض  شناسنامه  و مفقودي



بررسي خواسته متقاضي و تحويل فرم وعنداللزوم راهنمايي وي1

اخذ فرم تكميل شده و مدارك الزم و بررسي آنها2

تكميل فرم درخواست الصاق عكس و درج مهر و امضاء تنظيم كننده و تأ ييد كننده 3

استعالم از پايگاه محلي و تطتبيق مندرجات شناسنا مه با اطالعات پايگاه 4

تكميل فرم فهرست  درخواستها   ( پست 24   تايي ) ودرج شماره دسته و تاريخ  وامضاي ان     5

ارسال به واحد صدور مكانيزه واستعالم از پايگاه مركزي6

داده آمايي فرم در خواست7

ارسال درخواستهاي كارت شناسايي به واحد دبير خانه و ارسال به سازمان8

دريافت كارت از اداره صدوركارت9

كنترل كارتها و فرمهاي كامپيوتري و ارسال به واحد توزيع 10

اعالم وصول كارت به مركز11

تحويل كارت به متقاضي12

شرح يف
رد

صدور كارت ملي 
فرايند  فعاليت3  :                                                                                                                              



اعالم واقعه فوت توسط متقاضي ويا وصول گزارش توسط مرجع و بررسي مدارك1
صدور دستور اداري ، ثبت در دفاتر و ارجاع به مسئول مربوطه جهت ثبت2
تنظيم سند برابر مدارك ابرازي و كنترل بازرسي ومهر وامضاء آن3
صدور خالصه رونوشت وفات وتحويل آن به متقاضي ويا ارسال به اداره مربوطه4

فرايند  فعاليت 4 :                                                                                           

شرح يف
رد

ثبت فوت



مراجعه به سايت پيش ثبت نام 1
ورود اطالعات براساس فرم موجود در سايت2
ارسال اطالعات و دريافت كد رهگيري3
بررسي تاييد وضعيت پيش ثبت نام بعد از 24 ساعت كد رهگيري و شماره ملي متقاضي (مشاهده وضعيت)4
درصورت تاييد اطالعات رزرو و نوبت براي ثبت نام نهايي با گزينه نوبيت گيري و انتخاب مكان و تاريخ مراجعه تكميل ثبت نام و دريافت فرم چاپ شده نوبت5

درصورت عدم تاييد اطالعات ووجود مغايرت براي اطالعات متقاضي تصحيح اطالعات با گزينه "ويرايش ثبت نام قبل" و انجام مرحله 64

مراجعه به عكاسي هاي مجاز جهت عكس متقاضي وcd ملصق به هولگرام مربوطه7
مراجعه شخص متقاضي به محل تعيين شده براي تكميل ثبت نام در زمان مقرر ثبت شده در فرم نوبت گيري به همراه مدارك8

دريافت فيش واريزي9
بررسي صحت مدارك ثبتي10
دريافت اطالعات بيومتريك11
ارائه رسيد و كدرهگيري12
ارسال اطالعات جهت صدور كارت 13
ارسال كارت هوشمند به اداره كل14
اعالم وصول كارت15
تحويل كارت در اداره ثبت احوال محل16

                    فرايند  فعاليت 5 :                                                                                                        

شرح يف
رد

                    صدور كارت ملي هوشمند



بررسي خواسته ،راهنمايي و ارائه فرم در خواست و بررسي شناسنامه و مدارك 1

درصورت عدم برخورداري از گواهي تأ ييد عكس معرفي به مراجع ذيصالح (حداكثر 20% موارد )2

ثبت در دفاتر الصاق عكس ، صدور دستور اداري و ارسال به بايگاني اسناد 3

تطبيق مندرجات شناسنامه باسند سجلي وصدور شناسنامه مكانيزه و اسكن و بررسي شناسنامه 4

درج اثر انگشت در شناسنامه و تحويل به متقاضي 5

جمع آوري سوابق و ارائه آمار عملكرد و يا ارسال يك نسخه از فرم درخوست به اداره محل صدور 6

 فرايند  فعاليت 6 :                                                                             

شرح يف
رد

الصاق عكس و صدور شناسنامه مكانيزه



بررسي خواسته متقاضي ، عنداللزوم راهنمايي و ارائه فرم مربوطه .1

وصول فرم و مدارك مربوطه و صدور دستور و ثبت در دفاتر و تعيين وقت رسيدگي .2

ارسال پرونده به بايگاني اسناد جهت بررسي وتطبيق خواسته متقاضي با مندرجات سند(عندالزوم انجام مكاتبه با سايرادارات و اخذ مستندات ).3

بررسي گزارش بايگاني و قوانين و مقررات و دستورالعمل مربوطه .4

انشاء راي و امضاء توسط اعضاء و ثبت دردفاتر .5

اجراي رأ ي در سامانه آرشيو و تنظيم فرم تغييرات 6

فرايند  فعاليت 7 :                                                                           

شرح يف
رد

 درخواست صدور و اجراي آراء هيأت حل اختالف 



بررسي خواسته و ارائه فرم راهنمايي وي .1

اخذ فرم تكميل شده و مدارك الزم و بررسي و تطبيق مدارك با شناسنامه و خواسته متقاضي با قوانين و دستورالعملها. 2

صدور دستور و ثبت در دفاتر و ارجاع به بايگاني (ارسال به اداره محل صدور سند ).3

بررسي در بايگاني اسناد به تحاظ اصالت سند توسط كارشناس نام خانوادگي و از لحاظ اعتبار سنجي (بال معارض بودن و يا ثبت به نام اجازه دهنده ).4

ارسال تقاضاي نام خانوادگي به اداره كل ثبت احوال استان (ارسال رونوشت به اداره مربوطه و بايگاني موقت مدارك ) .5

دريافت پاسخ توسط اداره كل ، صدوردستور اداري ، ثبت در دفاتر و اعالم به متقاضي .6

در خواست اجرا توسط متقاضي ، صدوردستور ثبت در دفاتر و اجراي رأي در سند سجلي .7

تنظيم فرم تغييرات و ارسال به پايگاه محلي .8

فرايند و زمان بندي فعاليت 8                                                                    

شرح يف
رد

تغيير نام و نام خانوادگي



بررسي خواسته متقاضي و عنداللزوم راهنمايي وي .1
اخذ و بررسي مدارك ارائه شده ازجمله فرم شهادت نامه ، عكس ، تصويرشناسنامه والدين ، خواهران و برادران،برگ انحصار وراثت يا دادنامه حصر وراثت و2

بررسي و تطبيق مدارك ارائه شده و تصديق آنها .3
تكميل فرم اقرارنامه با حضور والدين (نمونه شماره 3 ) .4
تكميل برگ درخواست تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه (نمونه شماره 4 ) .5
تكميل پرسشنامه در سه نسخه و امضاء متقاضي و تأييد مسئو ل مربوطه (نمونه شماره 5 ).6
تحويل پرونده توسط مأمور ثبت احوال به اداره متبوع و اخذ رسيد (نمونه شماره 6 ).7
معرفي متقاضي جهت تعيين سن به پزشكي قانوني يا پزشك معتمد (نمونه شماره 8 ) .8
وصول پاسخ تعيين سن ( نمونه شماره 8 ) .9
ارجاع پرونده به بايگاني اسناد سجلي (نمونه شماره 9 ) .10
برسي سن دسجلي والدين ، خواهران ، برادران و ترادف آنها و تطبيق با پايگاه و تهيه پاسخ الزم ( نمونه شماره 10 ) .11

استعالم از ادارات ثبت احوال محل تولد ، سكونت متقاضي و محل صدور شناسنامه والدين ، خواهران و برادران متقاضي(نمونه شماره 11 ) و وصول پاسخ الزم ( نمونه شماره 12) در صورتيكه محل صدور شناسنامه ها اداره ديگري باشد12

معرفي متقاضي به دايره تشخيص هويت جهت بررسي هويت و تعيين كالسمان انگشت نگاري (نمونه شماره 13 ) . 13
وصول پاسخ اعالم نتايج انگشت نگاري متقاضي به پايگاه اطالعات مردودين تابعيت سازمان جهت بررسي (نمونه شماره 14 ) .14

وصول پاسخ الزم و بررسي آن .15
ارسال پرسشنامه تكميل شده به همراه ضمائم به نيروي انتظامي و اداره اطالعات محل سكونت (نمونه شماره 5) .16
بايگاني موقت پرونده .17
وصول پاسخ نيروي انتظامي و اداره اطالعات و بررسي آنها ( در صورت عدم وصول پاسخ طي مدت مقرر ، پرونده به شوراي تامين ارسال ميگردد )18
درصورت ترديد در هويت و تابعيت،ارسال پرونده به شوراي تامين شهرستان   ترديد با اظهار نظر صريح به اداره كل ثبت احوال استان ارسال ميگردد .19
بايگاني موقت سابقه  .20
رسيگي پرونده در هيأ ت سه نفره اداره كل ( نمونه شماره 17 ) .21
ارسال پرونده ونظريه استان به اداره مربوطه .22
وصول پرونده وصدور دستور اداري ( در صورت عدم موافقت اداره كل پرونده جهت رسيدگي به شوراي تامين ارسال ميگردد ) .23

بررسي و ارجاع پرونده از سوي رئيس اداره به مسئول ذيربط به منظور تعيين نام خانوادگي وفق مقررات جاري  وتنظيم سندسجلي24

رسيدگي نهايي توسط مسئول امور ثبت احوال و تنظيم سند سجلي و ارجاع به واحد كنترل .25
صدور شناسنامه وفق مقررات جاري و تنظيم فرم 2.ت شناسنامه (فرم تغييرات ) و تحويل به مسئول مربوطه .26
تحول شناسنامه به متقاضي .27
صدور اعالميه وارسال به واحد مربوطه .28
تهيه رونوشت سند سجلي و اعاده پرونده به رئيس اداره .29
اعالم مشخصات سند سجلي به اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و اداره وظيفه عمومي (درمورد مشمولين وظيفه ) (نمونه شماره 22 ) .30

بايگاني پرونده .31

                                                                      : 9 فرايند  فعاليت

شرح يف
رد

فرايند فعاليت رسيدگي به پرونده هاي فاقدين ورقه بزرگ سال



بررسي خواسته متقاضي و ارائه فرم درخواست و عنداللزوم راهنمايي وي .1
دريافت فرم  تكميل شده درخواست رسيدگي از كميسيون (فرم شماره 1 ) و ضمائم از متقاضي . 2
بررسي درخواست ومدارك ارائه شده و تطبيق با شناسنامه واحراز هويت وصالحيت قانوني .3
صدور دستور ثبت در دفتر مخصوص (فرم شماره 2 ) وارائه رسيد به متقاضي (فرم شماره 3 ) .4
ارجاع پرونده به بايگاني اسنادسجلي و يا اداره محل صدور شناسنامه و بايگاني سوابق ( در صورتيكه محل صدور شناسنامه اداره ديگري باشد )5

مراجعه به سند سجلي وتطبيق مدارك وشناسنامه با اسناد سجلي و تهيه رونوشت سند سجلي و ارجاع به دبيرخانه كميسيون .6

هماهنگي رئيس اداره با رئيس كميسيون و تعيين وقت رسيدگي .7
ابالغ وقت تعيين شده به اعضاء كميسيون توسط دبيرخانه (فرم شماره 4 ) .8
ابالغ وقت رسيدگي به متقاضي در محل اداره يا توسط مأمورين ابالغ برابر قانون آئين دادرسي مدني (فرم شماره 5 ) 9

بايگاني موقت پرونده .10
تشكيل جلسه ، بررسي درخواست واستماع اظهارات درخواست كننده ، تصميم گيري وانشاء رأي (فرم شماره 6 ) 11

ثبت تصميم در دفتر و ابالغ آن به درخواست كننده واداره محل صدور سندسجلي  (درصورت رددرخواست الصاق يك نسخه از تصميم به سند سجلي مربوطه )12
اخذ درخواست اجراء تصميم كميسيون دراسناد سجلي ، صدور دستور ، ثبت در دفتر و ارجاع به بايگاني اسناد سجلي .13

مراجعه به سند سجلي وتطبيق مشخصات و اجراي مفاد تصميم در سند سجلي  و تكميل فرم تغييرات 14
هدايت متقاضي به دايره تعويض .15
16. بايگاني سوابق

                                                                       10 فرايند فعاليت
كميسيون تشخيص سن 

شرح يف
رد



بررسي خواسته متقاضي وعنداللزوم راهنمايي وي1

بررسي شناسنامه والدين ،گواهي والدت و فيش بانكي2

ورود اطالعات به سامانه و تنظيم سند ثبت كل وقايع3

ارسال سند نوزاد به همراه ضمائم به واحد منترل و بازبين4

نهائي كردن اطالعات و چاپ شناسنامه و درج مشخصات نوزاد در شناسنامه والدين5

مهر و امضاء شناسنامه توسط مسئول مربوطه و صدور شناسنامه6

تحويل شناسنامه 7

شناسنامه8

فرايند  فعاليت 1 :

شرح يف
رد

ثبت والدت و صدور شناسنامه



 دريافت برگ رسيدگي از محاكم ، ثبت و صدور دستور اداري 1
تهيه دفاعيه و امضاء و ارسال به دادگاه 2
حضور كارشناس حقوقي در موعد رسيدگي دادگاه 3
دريافت رأي دادگاه وتجديد نظر خواهي توسط اداره 4
دريافت رأي قطعي دادگاه ، ثبت و صدور وارجاع 5
اجراي رأي در سامانه مربوط ه ارشيو الكترونيكي6
تنظيم فرم تغييرات و ارسال به پايگاه محلي 7

شرح كيفري         
تنظيم دادخواست به منظور دفاع از سند سجلي ، ثبت و امضاء و ارسال به محاكم1
حضور كارشناس قضايي در موعد رسيدگي .2
در يافت رأي دادكاه ( در صورت صدور رأي عليه اداره ، تنظيم دادخواست تجديد نظر خواهي )3
در صورت تأييد رأي بدوي ، ثبت و صدور اداري و ارجاع به بايگاني .4
اجراي رأي در سامانه آرشيو الكترونيكي .5
تنظيم فرم تغييرات و ارسال به پايگاه محلي 6

فرايند  فعاليت 12 :

شرح حقوقي يف
رد

دفاع از اسناد در محاكم و اجراي آراء 



دريافت در خواست گواهي ،صدور دستور ، ثبت در دفاتر و ارجاع به بايگاني .1

بررسي خواسته ، تطبيق باسندسجلي متقاضي .2

صدور گواهي و مهر وامضاء و ثبت در دفاتر 3

تحويل گواهي به متقاضي يا ارسال به مرجع مربوطه .4

فرايند  فعاليت 13 :                                                                     

شرح يف
رد

صدور كواهي ها



دريافت استعالم ازمراجع ، صدور دستور ،ثبت در دفاتر و ارجاع به بايگاني و بررسي از حيث صالحيت موضوع ماده 34 قانون ثبت احوال1

بررسي موضوع ، تطبيق با اسناد سجلي .2

پاسخ به استعالم ، مهر وامضاء و ثبت در دفاتر .3

ارسال پاسخ به مراجع ذيربط 4
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پاسخ به استعالمات

شرح يف
رد



زمان پيشنهاديزمان پيشنهادي

استان(دقيقه)ستاد(دقيقه)

6065بررسي اسناد سجلي بدو صدور در پايان هر ماه ( هر سند ) .1

2025استخراج معايب و درج در فرم مربوطه .2

510امضاء و مهر توسط هيأت سه نفره .3

1525تجليد و صحافي ، سرب و پلمب و امضاء نماينده دادستان 4

100125

: فرايند وزمان بندي ساير فعاليت ها

جمع

استخراج معايب اسناد

شرح يف
رد


